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A prática docente crítica, implicante do pensar certo,
envolve o movimento dinâmico, dialético, 

entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 

Paulo Freire2

o professor-autor-formador

Os professores de língua portuguesa e literatura, educadores da 
linguagem, têm desenvolvido a convicção de que é lendo e escrevendo 
que se aprende a ler e a escrever, e que o conhecido – o lugar onde se 
vive, por exemplo – é ponto de partida para avançar, (re)conhecer e 
transformar. Uns com mais experiência, outros, com menos, juntos 
vão aprendendo a se descobrir como professor a cada situação viven-
ciada no dia a dia da vida escolar, de novo e de novo. As linhas mestras 
são os conhecimentos do lugar de convívio e de atuação, as vivências 
de sala de aula e de escola, a formação profissional, as convicções cons-
truídas na experiência, e as inspirações de parceiros com quem conver-
sam, trocam ideias, imaginam caminhos.

O desafio de ser protagonista da própria formação e da formação de 
colegas educadores da linguagem se apresenta na proposta de escrita 
de relatos de prática. Tendo em vista uma narrativa do vivido, 
surge o convite para registrar o percurso de labores do ensinar 
a ler e a escrever, e das conquistas de aprendizados ao longo 
desse percurso. Para tanto, além da identidade de profes-
sor-autor, responsáveis pela singularidade das nos-
sas ações pedagógicas, constrói-se a identi-
dade de professor-autor-formador.

Especial
Na

 Po
nt

a d
o L

áp
is 

– 
an

o X
III

 –
 n º

- 2
9

12

    NPL29_Miolo_27jun2017.indd   12 27/6/17   9:04 AM



 ■  Identidades de professor: autor e formador

Cada série de encontros para ensinar e aprender reúne participan-
tes que constroem juntos um percurso único, peculiar às possibilidades 
e demandas locais. Assumir-se professor-autor é compreender essa 
singularidade construída, é tomá-la como conquista própria, fruto de 
colaboração, na medida em que se pode explicar o que foi feito, como 
foi feito e por que o que foi feito faz bom sentido educacional tendo 
em vista as características e desafios daquele contexto específico, des-
conhecidos por quem não viveu aquelas experiências.

O professor-autor justifica suas escolhas, o modo como se apropria 
de materiais didáticos e os adapta a cada novo uso, de acordo com sua 
experiência, suas convicções, as necessidades dos alunos e as expecta-
tivas em cada tempo e espaço escolar. A partir da reflexão autoral sobre 
o trabalho docente que conhece e que vivencia cotidianamente, o pro-
fessor-autor se posiciona diante das propostas pedagógicas que se 
apresentam, das regulações e orientações educacionais que se sobre-
põem. Ao manifestar suas posições acerca do que pensa e faz, funda-
menta-se nas práticas vivenciadas e no diálogo respeitoso com saberes 
e experiências de outros professores-autores. Ao expor suas ações peda-
gógicas, esse professor vai dando concretude ao seu discurso autoral ao 
mesmo tempo em que vai também construindo essa experiência vivida.

Já a tarefa de escrita de um relato de prática propicia a construção 
da identidade de professor-autor que se assume também como forma-
dor. O professor-autor-formador expõe publicamente, numa interlo-
cução com colegas ou com outros agentes educacionais, as tomadas de 
decisão que realizou na prática para lidar com desafios específicos rela-
tivos a princípios, métodos e procedimentos de ensino e de avaliação, 
na produção e no uso de materiais didáticos em sala de aula, consoli-
dando saberes anteriores, colocando em dúvida certas convicções, 
questionando (pre)conceitos. O que foi vivido nesse percurso e a refle-
xão sobre os momentos de passagem, uma vez formulados em registro, 
passam a constituir saberes construídos a partir da atuação como pro-
fessor-autor; o relato do que resultou como reflexão com base no que o 
professor-autor observou e aprendeu pode formar, orientar e inspirar 
colegas, outros professores em situações distintas, também específicas 
e semelhantes. Para essa formação conjunta, o professor-autor-forma-
dor endereça seu relato ao colega educador da linguagem, narrando 
sua prática autoral desde as particularidades do lugar e do tempo 
situado em que esteve ao vivê-las.
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 ■  Relatos de prática: identidades expostas

O relato de prática é, portanto, uma atividade de escrita que pro-
jeta uma posição enunciativa de professor-autor-formador. Quem 
escreve o relato põe em evidência, para colegas ou outros agentes edu-
cacionais, as experiências e tomadas de decisão particulares, que 
somente o autor-professor vivenciou, com aqueles participantes, naque-
les tempo e espaço específicos da vivência sob relato.

Ao organizar suas percepções e ideias para um relato escrito visando 
a interlocução com colegas, o professor-autor-formador torna-se visí-
vel, aos próprios olhos, reconstrói sua experiência de modo reflexivo e, 
por meio desse olhar mais atento e analítico, cria novas bases para 
compreender a própria prática. Ao mesmo tempo em que o professor-
-autor-formador explora compreensões e sentimentos acerca da expe-
riência vivida, destaca determinadas situações, dispensa outras, rela-
ciona suas ações com determinadas condições. Vai assim descobrindo 
os sentidos que atribuiu às situações que vivenciou, vai recompondo, 
portanto, a compreensão de si próprio e da trajetória percorrida, dan-
do-lhe novos contornos e transformando a própria realidade.1

 ■  Um tesouro para compartilhar:
o lugar onde vivo, ensino e aprendo 

A escrita de um relato de prática envolve etapas complementares, 
que podem ocorrer simultaneamente. Ainda assim, cada etapa tem 
propósitos e intensidades diferentes. Desde o início do projeto de 
ensino, as inquietações e o estudo traçaram mapas e roteiros; o calor 
da ação capturou cenas em anotações, fotos e lembranças; contar e 
recontar deu sentido ao que foi vivido. Narrar por escrito o percurso 
docente vivido sistematiza não só a vivência pessoal, mas também ana-
lisa a prática profissional conquistada, compõe o tesouro a ser compar-
tilhado. Cada uma dessas etapas tem escrita e tem conversa e, nesse 
vai e vem de trocas reais e imaginadas com pessoas de outros tempos 
e espaços de vida e de ensino, vão sendo tecidas reflexões com imenso 
potencial para formar e inspirar.

1. Maria Isabel da Cunha. “Conta-me agora!
As narrativas como alternativas pedagógicas
na pesquisa e no ensino”. Revista da Faculdade
de Educação. São Paulo: USP, v. 23, nº- 1-2, 1997.
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-2555
1997000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>.
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MAPAS E ROTE IROS
Retomar o planejamento do projeto pedagógico e das atividades em sala 

de aula – descrever os pontos de partida e de chegada, as etapas até as 

metas alcançadas; explicitar o que foi feito e o que precisou ser construí-

do, o que foi preciso estudar e aprofundar em termos de conhecimento 

sobre diferentes aspectos implicados no projeto, os critérios de seleção de 

textos e elaboração de materiais de ensino e de avaliação – tudo isso aju-

da a recobrar o desenvolvimento do trabalho a relatar.

COLEÇÃO DE ANOTAÇÕES, FOTOS E LEMBRANÇAS 
Anotações em diário, fotos e lembranças ajudam a dar concretude para 

episódios que serão narrados ao longo do desenvolvimento do projeto 

pedagógico, o que chamou atenção, surpreendeu, incomodou, foi apren-

dido, se quis mudar. Lembrar o comentário de um aluno, o material que 

deu certo ou que não funcionou, a situação que deu o que falar, os mo-

mentos marcantes de evidência de aprendizagem dos alunos e do próprio 

professor-autor, assim como os momentos de percepção de necessidades 

de voltar atrás e preparar melhor, aquela aula que exigiu muito, a solução 

construída em conjunto, entraves e dúvidas, soluções levantadas, descar-

tadas e adotadas, pontos de partida para (re)criação e (re)planejamento...

Para o planejamento da escrita do relato de prática,
vale retomar o que ficou documentado das ações docentes, 

lembrar o que gerou inquietudes e confabulações e mobilizar
o que ficou marcado na memória e nos sentimentos:

ZOOM: CONTAR PARA OLHAR DE PERTO
Compartilhar a experiência vivida, conversando com colegas, alunos, ami-

gos e familiares sobre as anotações, fotos e lembranças, cria laços compar-

tilhados entre os participantes, que trocam ideias, sugestões, recomenda-

ções, fazem parcerias. Aos poucos, esses guardados vão sendo adensados 

em detalhe e importância. A perspectiva do outro vai ressignificando o que 

vale a pena contar, e novas aprendizagens são construídas. Muitas vezes 

são essas descobertas que se tornam relevantes para o relato de prática: o 

que se via como uma solução individual passa a ser compreendido como 

coletiva; expectativas, interpretações da realidade ou (pre)conceitos são 

revistos; medos que paralisavam podem ser enfrentados; o lugar onde se 

vive e ensina passa a ser o lugar onde se aprende.
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TESOURO (A) DESCOBERTO
É hora de compartilhar uma reflexão sobre a experiência vivida por 

escrito com um público mais amplo – sistematizar o que foi aprendido, 

refletindo na escrita e de modo organizado sobre esse evento para 

alguém que não conhece o contexto, mas que poderá aprender com a 

experiência do professor-autor. A seleção é motivada e justificada pelas 

conversas anteriores, que foram oportunidades de construir uma con-

vicção de que esse recorte pode ser produtivo e inspirador para colegas 

de perto e de longe. Os relatos de prática abrem espaço para que pro-

fessores se conheçam, compartilhem suas experiências, contem sobre o 

que fazem e o modo como fazem, justificando suas ações com base nas 

características e nos desafios de seus contextos de atuação e, a partir 

dessa troca, anunciam possibilidades de novas práticas.

PROJETO DE ESCRITA DO RELATO DE PRÁT ICA
Com base em anotações de diário e memórias de trocas com colegas 

professores, é possível decidir sobre o foco da reflexão que, entre tantas 

no percurso, o professor-autor-formador percebeu como especialmente 

relevante para compartilhar com colegas professores-autores. O que 

motivou essa reflexão? O que nas suas ações bem particulares pode ser 

especialmente inspirador para o trabalho dos colegas?

 ■  Do percurso vivido ao relato escrito
para compartilhar o tesouro

De modo semelhante ao que é proposto nas sequências didáticas da 
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, a escrita do relato 
de prática do professor pode seguir os passos de planejamento, escrita e 
reescrita recomendados para os alunos-autores2: 

2. Confira na revista Na Ponta do Lápis, edição 2002,
disponível em <https://www.escrevendoofuturo.org.br/
conteudo/formacao/na-pratica/relatos-de-pratica/artigo/704/
revista-na-ponta-do-lapis-para-ajudar-a-contar-a-sua-
experiencia>; e em “Lente de aumento na escrita”, 
disponível em <https://www.escrevendoofuturo.org.br/
conteudo/formacao/na-pratica/lente-de-aumento-na-escrita>.
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SITUAÇÃO DE PRODUÇÃO 
A voz de professor-autor-formador:

 A abrangência do tema e das informações 
necessárias para a refl exão proposta:

Quais são os detalhes fundamentais para compreender a minha refl exão sobre o que

foi feito, como foi feito e como cheguei a essas conclusões (e não a outras possíveis)?

Que aprofundamentos são importantes para entender
meu ponto de vista e minha refl exão sobre as 
mudanças que ocorreram (ou não) na minha prática?

Quais detalhes podem tornar o relato mais vívido?

Onde posso encontrar, com quem posso obter esses detalhes

(diário, alunos, colegas, outros relatos de prática)?

17

Quais ações vou selecionar para dar concretude a essa refl exão?
Que detalhes são cruciais e quais vou preferir deixar de lado? Por quê?

O que conhecem da proposta da Olimpíada 
(cadernos, atividades, coletânea etc.) para entender o que vou contar?

O que conhecem das características essenciais do tempo
e do espaço onde ensino para entender o que vou contar? 

O que conhecem sobre minha história e minhas referências
para compreender as refl exões que faço sobre minha prática?

O que pode inspirá-los nesse relato?
Por quê? Para quê?

Os interlocutores, colegas professores-autores:

Que ponto de refl exão quero expor, sobre qual cena da minha 
experiência (porque é única, representa a mim, minha turma
e minha escola e poderá ser inspiradora para meus colegas)?

    NPL29_Miolo_27jun2017.indd   17 27/6/17   9:04 AM



REESCRITA E PUBLICAÇÃO

O modo como será publicado o relato:

A refl exão apresentada está
bem construída e justifi cada?

O relato está narrado com base em episódios particulares, 
que ocorreram em lugar e tempo situados?

O que está demais?
O que falta? 

Considerando as normas de publicação do relato
(extensão e formatação), como posso organizar o texto?

Como posso organizar os parágrafos em relação à apresentação da refl exão sobre
a questão selecionada; relação e justifi cativa da minha escolha e do meu ponto de vista
em relação ao que foi feito, como foi feito no tempo e espaço específi cos; 
aprofundamento da refl exão, trazendo exemplos, vozes dos participantes etc.; conclusão?

Quais são algumas formas de tornar o texto mais claro e coeso?
Que tom poderia torná-lo mais interessante?

Os comentários dos primeiros leitores são o ponto
de partida para reescrever o texto e fazer os

ajustes necessários para então publicá-lo, já tendo 
percorrido várias interlocuções e se constituído
como professor-autor-formador nesse percurso.

Depois de concluída a produção inicial,
é o momento de aperfeiçoar o texto com base 

na leitura de quem participou da trajetória 
(alunos, colegas e outras pessoas interessadas).
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 ■ O fim é o novo começo 

O português, Antonio Nóvoa, especialista em formação 
de professores, resume, em uma entrevista à Revista Nova 
Escola3, o que podemos considerar como três princípios fun-
damentais para a construção da identidade professor-autor-
-formador:

É no espaço concreto de cada escola, em torno de 
problemas pedagógicos ou educativos reais, que se 
desenvolve a verdadeira formação. Universidades 
e especialistas externos são importantes no plano 
teórico e metodológico. Mas todo esse conhecimento 
só terá eficácia se o professor conseguir inseri-lo em 
sua dinâmica pessoal e articulá-lo com seu processo 
de desenvolvimento. 

[...]
As equipes de trabalho são fundamentais para esti-

mular o debate e a reflexão. É preciso ainda participar 
de movimentos pedagógicos que reúnam profissionais 
de origens diversas em torno de um mesmo programa 
de renovação do ensino. 

[...]
É essencial estimular a produção escrita e divulgá

-la. Só a publicação revela o prestígio social da profissão 
e a formalização de um saber profissional docente. 

É nessa articulação entre o fazer pedagógico no espaço 
singular de atuação, a reflexão coletiva e o registro de ex-
periências pedagógicas que se formam os professores-
-autores-formadores. É a partir da troca desses rela-
tos que outros professores poderão identificar-se 
com objetivos comuns de formação de cidadãos, 
reconhecendo o colega como gerador de conheci-
mentos e, portanto, formador. É assim que cada 
professor, profissional da educação linguística, se 
vale da própria experiência como protago-
nista da sua prática situada para também 
se construir autor e formador.

3. Disponível em <http://novaescola.org.br/conteudo/
179/entrevista-formacao-antonio-novoa?utm_source= 
gestao+escolar&utm_medium=facebook&utm_
campaign=mat%C3%A9ria&utm_content=link>.
Acesso em 1º- de junho de 2017.
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